
 

DINÀMICA DE LA SALUT MENTAL.  
 

Emoció jo sento S’entén per emoció el conjunt de reaccions orgàniques que experimenta una 

persona quan respon a certs estímuls externs que li permeten adaptar-se a una situació respecte 

a una persona, objecte, lloc, entre d’altres. La emoció es caracteritza per ser una alteració de 

l’estat d’ànim de curta durada però, de major intensitat que un sentiment. Les emocions son les 

causants de diverses reaccions orgàniques que poden ser del tipus fisiològic, psicològic o 

conductual 

Físic jo em trobo La salut física consisteix en el benestar del cos i el funcionament de l’organisme 

de la persona. Quan jo tinc una bona salut física puc realitzar varies activitats i fomentar el meu 

benestar i seguir desenvolupant les habilitats en salut general, una bona alimentació, nutrició, de 

malalties.  

Social jo em relaciono Conèixer a altres persones i establir relacions d’ amistat, activitats amb 

elles, confiança....  

Cognició jo penso La cognició implica molts factors com el pensament, el llenguatge, la percepció, 

la memòria, el raonament, l’atenció la resolució de problemes, la presa de decisions, etc que 

forma part del desenvolupament intel·lectual i de la experiència de la persona.  

Sensopercepció jo percebo És la sensació es allò que experimenta una persona a partir dels 

estímuls que rep mitjançant els sentits: el just, el tacte, l’olfacte, l’oïda i la vista. La percepció per 

la seva part suposa un registre i reconeixement de la realitat física a través de la organització de 

les sensacions. La idea de sensopercepció està associada al procés que permet la capacitació dels 

estímuls físics i la seva interpretació a través de l’activitat cerebral.  

Exemple:  Dues persones a través del sentit de la vista observen que surt fum de una muntanya. 

Una de les persones entén que el fum l’associa a la erupció d’un volcà, mentre l’altre persona en 

canvi considera que el fum procedeix de l’infern i que la població està apunt de ser castigada per 

la seva conducta.  

Es sol dir que la sensopercepció es la capacitat que té la persona d’interactuar amb el mon extern 

i de internalitzar els estímuls que ell registre.  

Conducta jo faig La conducta indica l’acció de una persona davant de diferents estímuls externs o 

interns. En la psicologia la conducta humana reflexa tot el que fem, diem i pensem i ens indiquen 

essencialment una acció.  

Personalitat jo sóc Conjunt de trets i qualitats que configuren la manera de ser de una persona i 

la diferencien dels demés.  


